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Nhân viên hỗ trợ Ban điều hành và phát triển kinh doanh 

(Ban AMD) 
 

 

Mô tả công việc 

 

▪ Chuẩn bị các báo cáo; Tổng hợp báo cáo từ các văn phòng gửi cho AMD quản lý 

Miền/các bộ phận liên quan theo yêu cầu 

▪ Hỗ trợ ra thông báo các chương trình thi đua của AMD quản lý Miền dành cho 

Văn phòng/Vùng/Miền, theo dõi, cập nhật kết quả, hỗ trợ thực hiện chương trình 

thi đua 

▪ Tổng hợp, kiểm tra, chuẩn bị chứng từ hoàn chi phí sau chương trình 

▪ Thực hiện các báo cáo, slide họp theo yêu cầu của AMD quản lý Miền 

▪ Hỗ trợ đặt vé bay, khách sạn, thuê xe cũng như làm chứng từ hoàn chi phí cho 

các chuyến công tác của AMD quản lý Miền 

▪ Kiểm tra các đề xuất của các văn phòng gửi cho AMD quản lý Miền trước khi 

trình AMD xem xét 

▪ Nhận, trình ký, chuyển chứng từ cho các bộ phận liên quan 

▪ Theo dõi, cấp phát, báo cáo tình hình sử dụng thư giới thiệu tố chức hội thảo 

▪ Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tại Văn phòng/Vùng/Miền 

 

Yêu cầu 

 

▪ Tốt nghiệp Đại học 

▪ Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc 

▪ Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc 

▪ Khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập 

▪ Sử dụng thông thạo Excel, Word, Power Point 

▪ Trình độ Tiếng Anh: kỹ năng đọc và viết căn bản 

▪ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tại vị trị tương đương 
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Thời gian làm việc:   Từ Thứ 2 đến Thứ 6, 8:30am – 12:00pm & 01:00pm – 05:30pm 

Thứ 7, 8:30am – 12:00pm 

Email nộp hồ sơ:  recruitment.vnlife@chubb.com  
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